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HOTĂRÂREA NR. 53/2019 

DIN 31.10.2019 

Privind aprobarea modificării contractului pentru realizarea sistemului de 
alimentare cu apă în satele Ulieș și Nicolești din Comuna Ulieș, județul 

Harghita 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) Art. 221 al. (1) lit. b). pct. 1). din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

b) Art. 164 și urm. din Norme Metodologice din 2016 de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice aprobat prin HG 395/2016 cu modificările și 
completările ulterioare; 

c) Art. 1243 și art. 1851 și urm din Codul civil aprobat prin Legea 287/2009 republicat 
cu modificările și completările ulterioare; 

d) Art. 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 
publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene cu modificările și completările ulterioare; 

e) Art. 7. lit. e). din OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală cu modificările și completările ulterioare; 

f) Art. 80 și urm. din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

g) Art. 7. din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
republicată (r1) cu modificările și completările ulterioare; 

h) Art. 7 din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare; 

Luând act de: 

a) Hotărârea Consiliului Local Nr. 41/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico–
economici, precum și a finanţării multianuale a obiectivului de investiţii: „Alimentare 
cu apă ale Satelor Ulieș și Nicolești, Comuna Ulieș, Județul Harghita.” 

b) Hotărârea Consiliului Local nr.: 55/2018 Cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizați după achiziția publică pentru obiectivul de investiție 
„Reabilitarea drumurilor comunale DC 30 și DC 31, comuna Ulieș, județul Harghita” 

c) Ținând cont de Strategia de contractare nr.: 1004/29.06.2018; Contractul de lucrări 
nr.: 68 din 13.09.2018; Cererea de ajustare a prețului contractului nr.: 
152/30.01.2019; 

d) Hotărârea nr. 12/2019 Cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați după intervenția OUG 114/2019 pentru obiectivul de investiție „Sistem de 
alimentare cu apă în comuna Ulieș satele Nicolești, Ulieș județul Harghita” 
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e) referatul de aprobare a primarului, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
278/S/28.10.2019; 

f) proiectul de Hotărâre nr. 279/S/28.10.2019; 
g) Procesul-verbal de afișare a proiectelor de Hotărâri nr. 280/S/28.10.2019 
h) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei, înregistrat sub nr. 283/S/29.10.2019; 
i) precum şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, 293/S/31.10.2019 
j) Nota de constatare nr. 1319/29.07.2019 
k) Memoriul justificativ nr. 1355/02.08.2019; 
l) Oferta executantului nr. 1408/19.08.2019; 
m) Dispoziție de șantier nr. 1/12.08.2019 înregistrat la Primăria comunei Ulieș nr. 

1382/12.08.2019 

În temeiul art. 129 al. (4) lit. d)., art. 139 al. (1) şi art. 196 al. (1) lit. a). coroborat cu 
art. 199 din OUG nr.: 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările 
ulterioare, Consiliul local al Comunei Ulieș emite prezenta: 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Aprobarea modificării contractului 

(1) Se aprobă modificarea contractului de achiziții publice conform anexei nr. I. din care 
face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art. 2. Dispoziții executorii 

(1) La recepția finală a lucrărilor de către comisia de recepție se ia în considerare anexa 
nr. I din prezenta Hotărâre. 

(2) Prezenta Hotărâre se va executa prin grija primarului Comunei Ulieș. 

Art. 3. Calea de atac și natura juridică 

(1) Împotriva prezentei hotărâri se poate adresa cu procedură prealabilă în termen de 30 
de zile de la data comunicării, iar împotriva modului de soluționare a procedurii 
prealabile se poate intenta cerere de anulare a actului administrativ în termen de 30 
de zile de la comunicarea soluționării procedurii prealabile la Tribunalul Harghita. 

(2) Prezentul act este un act administrativ individual. 

Art. 4. Comunicarea Hotărârii 

(1) Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
general al comunei Ulieș, în termenul prevăzut de lege: 
a). primarului comunei; 
b). prefectului judeţului Harghita; 
c). Societății Termolang SRL și societății Total Proiect SRL. 
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(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prin publicarea: 
a). pe pagina de internet, al comunei Ulieș 
b). la sediul primăriei comunei Ulieș 

 

 Președintele ședinței Contrasemnează  

 Orbán Balázs Persoana desemnată 

  Cu atribuții de secretar 

  Fazakas László 


